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JulioManrique
guanyaelMax
almillor director
El català reivindica a la gala “llibertat
per als presos polítics i d’expressió”

JUSTO BARRANCO
Sevilla

La llibertat d’expressió es va colar
ahira lanitperlaportagranalspre
misMax,elsgranspremisdelteatre
espanyol, organitzatsper laFunda
cióSGAE.Alagala,quevatenir lloc
a Sevilla i que va guanyar la basca
Solitudes, hi va haver nombroses
reivindicacions, però potser lamés
sonora va ser la que va fer l’actor i
director català Julio Manrique al
guanyar el premi al millor director
de l’any per L’ànec salvatge, d’Ib
sen, que es va veure al Teatre Lliu
re. Manrique va voler compartir el
premi,davantl’enormeauditoridel
CartujaCenterCITE, “ambelLliu
re i amb tots els que sumem esfor
ços per explicar una història sobre
la veritat i la mentida amb la qual
Ibsen provava de desafiarnos a
pensar lliurement, enfrontantnos
als nostres prejudicis i contradicci
ons”. En aquest sentit, va dir, “pot
ser el teatre pugui servir per afir
mar la llibertat de pensament” i va
demanar la “llibertat per als presos
polítics i llibertat d’expressió per a

tothom, sense prejudicis i sense
mordasses”, va concloure entre
gransaplaudiments.
Justament una altra companyia

catalana, La Calòrica, havia reivin
dicat la llibertatd’expressióalprin
cipi i al final de la gala. La Calòrica

va ser premiadapelmillor especta
clerevelaciódel’anyipelmillorau
tor revelació, Joan Yago, per Fair
fly, que dissecciona amb acidesa i
humorelmónlaborali laideaquela
solució és ser emprenedor, caps de
nosaltres mateixos. El director del
muntatge, IsraelSolà, vadenunciar
la precarietat de les joves compa
nyies i va reivindicar “la llibertat
d’expressióenlacultura,perquèun
país democràtic no pot permetre
que el govern utilitzi lleis de forma
aleatòriaperapartarqualsevolpen
sament diferent. Com va dir Rosa
Luxemburg, per defensar la lliber
tatcalcomençardefensantlalliber

tat dels altres”. Per la seva banda
JoanYagovademanar laderogació
immediata de la lleimordassa. Van
sermoments sonatsd’unagalapre
sentada per l’actriu i humorista
CristinaMedina–popularperlasè
rie La que se avecina– que va tenir
energia, humor i decibels en abun
dància i a la qual va acudir el nou
ministre de Cultura, José Guirao.
Una gala on altres dels premis van
anar a parar als actors Nacho
Sánchez, per Iván y los perros, i Pi
larGoméz,perEmilia,mentrequea
dansaDanielAbreuvaguanyartres
premis i Eva Yerbabuena va ser la
millor intèrpret femenina.c

Joan Yago, premi a
l’autor revelació, va
demanar la derogació
immediata de la llei
mordassa

JOSÉ DE LAMADRID

JulioManrique ahir a la nit a la gala dels premisMax a Sevilla

G R A N A N Y B A S C

Solitudes, unahistòriaque
ambmàscares i senseparau
les s’endinsaen la solitud
delsmembresd’una família,
esvaalçarambelgranpremi
delsMax:millorespectacle
de teatrede l’any.L’obrade
KulunkaTeatroeraunade
lespropostesbasquesque
optavenalguardó.L’altra
eraÚltimotrenaTreblinka,
deVaivén.El tercer rival era
delCentroDramáticoNaci
onal:LosGondra (unahisto
riavasca), deBorjaOrtizde
Gondra,queesvaendurel
premialmillorautor teatral i
vadirque l’obravanéixer
d’“una feridaquearrosse
guenmoltes famíliesbas
quesdesdelXIX: la incapa
citatdeconviureambl’altre,
elqueparladiferent.El
muntatgeplanteja si serem
capaçosdeperdonar imirar
nosa la fi alsulls”.
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19 Juny
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& The Imposters
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21 Juny
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MOTIS
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Les estrelles de
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en concert
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